
Declarações
�o Car�eal . O. Sebastião Leme·

Luiz Carlo�Prestes
gal. �e Möseou·

Comunicam de Porto .Alêgre,
que as vendas realizadAs du
rante a Exposição de Gado
Hollandes attingir.am a öoo con

tos.
-Mariano., o grande campc)ão

'nacional de 1938, foi vendido
pela importancia

.

ie 12:000$000,
somma s.uperior á que foi paia

. E�nar�o
.

Sprotte

.co.-_I -I 19_

I

o novo:Codigo
Penal

Puniçõo para o abandono das plantações
das plantações e os crimes eon

tra a economia popular, preven
do penalidades de 1 a 5 annos
de prislo pará ambos os os ca

sos.

Ex -politi�os em" via
gem a 'Europa

I
I

RIO, - Recebe-ndo os I mas nada dísso subslstírä
cumprimentos dos [omaltstaa diante de Deus. O eptseopa
B bordo ªo "Augustue", o do austro.allemão mantem-se
cardeal.arcebispo d, Sebastião cada vez maís firme, poís
Leme declarou: "Trago para que nehum deus allemão se

todos os brasileiros a ben- eleva acima de Jesus Deus.

eam de sua santidade Pio XI A frança nos den um exem- Director; HONORATO TOMELIN -:- Redacçio e OfHeinas: Avenida. Getulio Vargas -:- Caixa Postal, .1Z
que, não obstante a sua a- pIo eomm��edo>r de

.

fé. No
A XIX Á N b d 1938 S CATHARINA Num 955van�da e�dee � �H�momen� �� tSpechHS as

__n_n�o���-_J_A�R_A_G_U�_�_�_S_a_��a_d_ó�._5_._de�_o_v_e_m�r_o�e���-_�"_.����_.�-���.�.��mentos que lhe tem �au8a, mats angusuosae, os templos "

do a perseguição religiosa,
se mantem förte".
Sobre a· perseguição dos

eathollcos da Allemanha e

da Austria. o cardeal decla
rou: "Na Allemanha e ltaUa

persegqem·se eatholteoe: ten
do se lynchado um prinolpe
du Egreja, começam- se a

profanar os livros·· sagrados,
apedrejam-se os· templos -

RIO. - Os jornaes continuam
a comentar varios capítulos do
novo Codígo Penal Brasileiro,
o qual além de outras inovações
interessantes, pune o abandono

pelo mais custosa dos touros
hollandeses vendidos na Expo
siçlo de Paiermci, na Argenti
n8, este anno:

,

o prlnclpe- da
lfalla . vlslfa

BI.ler

A vez �a Lituania 1

Sr. Lindolfo Collot

Edição ( especial

MEXICQ, - Communica -se
que o g<Jverno mexicano per·
mittiu a entrada no Mexico da RIO, _ Segundo informa. a eonquísta da Lítuanía, fí-
lamilíà do chefe communista ções de Berlim, teria sido eando uma parte desta em
brasileiro Luiz Carlos Prestes. assinado um tratado entre a poder da Polonla, que daria,
A familia, composta de �aá-e, ír- Cardo D. Sebastião Leme Polenta e a Alemanha, para em troea, â Alemanha, um RIO. - Decorrieram ímpo-
má e filha de Prestes, Vir pro- corredor. nentes aa solenn dades com-·

JQmamente ao Mexico. Luiz Caro tranceses est!v�r8.m sempre. ,Atnda notletas Ija mesma memorando o encerramento
los Prestes encon.tra se de�de �epletos �,e tiets em oração 32 con tos procedencfa dizem ssber-se, da _SemaDa da Aza •. Infeliz-
·t936 preso no RIO de janel!o, pro- pace . Foram estas pre- ao certo, que está sendo for. mente a prova final, o Cír-
em consequenola da rebelhlo ces, accresceutou o cardeal, '..1 de' .t>vot,.!"do mado um "Exercito RUSBO culto do Districto federal, ter-,
communista no Brasil em No- maís do que a vontade dos por um vtaro """"

Branco", na Alemanha, para ,
minou com um tragico desas-

'fe91bro de 1935. . governantes, que evijáram RIO. - Verificando na praça a tomada da Ukrania. O pão mlxto tre no qual perderam a vida
Prestes, que era capitão do a guerra, porque é essa a do Rio os preços de dh srsos o sargento Leonel Uma e (J

ex,ercito brasileiro, foi nomeado ventada do Criador, Só um artigos, a reportàgem apurou Clne-lorBaI .-DIO A' rti d 10 de piloto Oetullo Andrade que.
general do exercito soviético, cego não pcderä ver que o

que alguns delles são vendidos . .

';
'. ..� I

- ps rte, soffrel'am um desastre eo mo-

pelos serviços � causá com!l1.u monstro da gn�rl'a. ora afas
por cifras verdadeiramente as .brasllelro .

novembr� entra0 e, serlo mento em que de.veriam com-
niste, por occasíão da sua visita tado ouviu os I üg'G8 _,.dos ca- tronomicas. Um vidro dé extra- - RIO. _ O Departamento Na...multados emei��8 c:nto� ::. pielaf· a ultima volta do Clr-,
a MO!:cou·3 tholícos do muado", ctq!. po� ��emplo, ,exposto na clonal d� �ropag·anda •. vel!1 _de r:��r��.�:Sf'ulaba";.de.l, &.g.o.. c1J,ito� levaniapdo o p:rl�ef�o;
-----------r--r-.....,,..-�---.,..�.�_�._-."'.--.""'.'---. Vitiine d9' uma �ea$'a "éI�'-perfu" � ? �1I1e.1orn:tt br!stletro, que nAo.oumpHrem ddi8poIV premfo." ".•

�t
f c. ".

E
I mes, fstá anunclad? pelo preç':.' cUJO prImeIrO n.ulI!ero fOllança· to na lei que obriga amls:

- ....

-.------.---

A·
.'

. - �e 32 contl's �e.r{'I�. Um relo do nu," �os prlnclfJaes cinemas turs de ,2'/. de fariDha de No Bto o gale Átm�,.tO MourtS_

S V,en� as na xpOSlçao J19 -Patec� Phllhpp·, o comer desta ;oaplt.al. '

- mandioca no fabrico do pio. RIO. - De rrgresso de suaclante pedia 20 contoa. Numa
- O film .flxa a

é cheg��a do va: Divulgando essa noticia, v.iagem aos Estados do Paran'-casa de .modas estava expo.sto por amencano Brasil., o ban_os. jornaIs o fazem sob gran- e Santa Catharina chegou a es.,
I jum .vestldo pelo qual.a modista quete que a bordo .fOI offereci des titulos. esclarecendo tlue t2 capital o general Almerio d.

P
pedia 5 c�ntos de reis.. �o ao sr. ,dr. Gatubo Var�fl8, !I

a medida, pOf 6ra, vissrá o Moura, qutfteve concorrido des�

e C U a r 1 a
Um fabncante de calçados de�. maug�raç�o de var!os p.avdhõe� Di8trit� federal,' S. Paulo, embarque.· .

.

. ,clarou que recebera uma enc? n� feira de ,Alhostras e.o !an Paraná e Minas, sendo poa. 'Interrogado pelos jornae6, q
.

menda de um par de calç�dos, çam�nto dos navios mmeIrOS teriormente adota.das idenU. inapector do 1. grupo de regiõe$orçados em 1 conto de reis. . «Canoca. e «Cananéa·.
cas providencias' quanto .ás disse traze..

' magnifica impres�
demais unidades da federa. slo de tudo quanto poude ob:
<,lAo. ser�ar n�. 5 .....�egião.

"

do "Correio do Povo"

Primeiro anniversario
do Estado Nol'o

RIO. - Commemorando no

dia 10 de novembro o primeiro
anniversario do Estado Novo"
deverá realisar· se uma. grande·
concentração no Estadio Vaseo
da Gama.
Dez mil eollegiaríos formaria

neste dia, realizando-se varias
solemnidades .

. O· Presidente Getulio Vargas
peonunoíarã importante discurso,

TragicC) desastre na prova'
final da «Semana da Aza·

o 4. diamante entre os
:res do mundo

"

malo-

, RIO� - Embaroaram para a ..

Europa diversos politicas brasi· Pelo gabinete do ministro mesma pedra avaliada por 3
leiros. O sr. Lindolfo Color via- da fazenda foi fornecida a tecnícos do serviço de fo..

jou no «Monte Ollvia-,. 'seguin- seguinte nota, referente ao m6nto da produção mineral
do ainda os snrs. Armando de grande diamante encontrado do Mlnisterl0 da Agricultura,
Oliveira, Arthur Bernardes, ju' em Minas, o qual, pelo peso, tirado o peso, medidas, den
lio de Mesquita filho e Mario é considerado o quarto entre sldade, indices de fosforescen ...

Brant. .

os maiores do mundo.' .

I
ciaa "e florescencla a08 faio.

De S. Salvador communicam -O apareojmento do grande nltra violetas, microfotografia,.
ter seguido para a Europa, I dia�ante, que tanta eeleuna fotografia aos raios ultra-vio..

bordo do «San Martin., acom- tem levaDtado em alguns jor- letas e molde de gesso par&
panhado de sua família, o snr. naes, avidos de sensação, reproduçAo da précfos8 ge.
Octavio MangabE'ira, ex·ministro constltne um exit6 para o ma.

. Tratando-se no caso
do Exterior e deputado federal. servlc,o de ffscalisação da de uma· «pedra de espe"
Sabe-se que outrolS ex·poli· garimpagem e comereto de culaçAo'\ cujo preço é BU

ticos· se preparam para deixar pedras preciosas' superlnten' jeito a fortes oscila<,lõee
o Brasil,· tornando se publico dido pela diretoria das rendas .tolna·se impossivel a qU8.I�
que tambem seguirá para a Eu' internas do Tesouro Nacional quer tecnlco julgar com pre�
ropa, acompanhado de Bua fa· qme apesar de se encontrar eisio o preço que alcaDçará
milia. o dr. Armando Salles.

,ainda
em fase de organisa<,láo DO mercado exterior, sendo

V·.s·.4a acompanhou o diamante des· portanto improcedentes quais·• de 08 garimpos até a sua a· quer explorações surgidas e

presentação na Casa da Moe· baseadas em 8vaUações te04
da. Naquela repartição foi a ricas".

Visitou nossa redacção, esta
semana o distincto cavalhéiro e BERLIM. ;.-_ O chancellar Hit.
pessoa de fino trato, sr. Eduar· ler recebeu em sua casa de
do �p�o.tte, operoso �refeito do

campo em Berchtcsgaden, o.

Mumclpu? de Paraty.,. príncipe Humberto. herdeiro do I
Em ammada J?alestra tivemos throno da Italia, que ora se en.

occasião de ouvir s. s. sobre !l C\lntra na Allemanha em vi�gem
actual situação daquelle mUPI particular.
cipio, ficando scientes, que Pa-

_

raty vae hoje, nos moldes
..

de Ruadro
suas probaliJades, rm auspiCIO' •
so caminho de desenvol�imen' esfaflsfleo
to, p!lra o que,

.

oomo sa.he�tou
.

s. s., ainda mUito contribUirão Publicamos abaixo' a estatis·
as novas vias <le eommunicação tica dos nascime.ntos, casamen·
construidas pelo Estado. que tos e obi tos occorridos na co·
cortam o municipio_, as estr�da8: marca de Jaraguá. durante o 3.
de rodagem de Sao franclsco trimestre do corrente anno:
á joinviUe e· de Paraty á Ilajahy, jaraguá (séde da Comarca: -
sendo qOue� alem do mais, esta nascimentos 135, casamentos 40,
ultima bastante veio enct:rtar obitos 41.
Q caminho entre Paraty e a ca- Hansa: - nascimentos 77,
pital do Estado. carJamentos 8, obitos 25,
Informoll nos mais o iIIustre

visitante que a vigência do Es
A

·

d t'
. '.

ttado Novo ainda outros melho. OS Inus r IaeS Insc r Iposramentos trouxe a sua comma

na, dentre estes a consLrução �a Segunda Exposição Agro ·Pecuria..lodustrilll a re·aH.
de um grupo esc.olar. que será zai'-se dentro em breves dias, por n08SO iutermedio a Com.
em breve constrUido. missão Organisadora avisa que, domingo ás 1630 horaB,
Ao sr. Eduardo �prott� «Cor- no Campo do Germania, haverá uma reunfAo afim' de serem

r�o do Povo· aqUI mais um<! ultima da6 as medidas referentes á orgJi.nisação das stands
vez agradece' a distincção de do Pavilhão Central.
sua visita.

.

Communicamos aos nossos prezados assignantes e ao publico, que.
para proxima Exposição Agro-Pecuaria.Industrial, a inaugurar-se em 12 de

o

ovembro proximo, estamos preparando a confecção de um excellente nu

mero especial, para o qual pedimos poder contar com a cooperação do
c9minercio"� industria e demais favorecedores de nosso jornal.,

de principes e pl icezas
allemãs

RIO. - Chegaram ao Rio
pp!O �Cap Arcona. os princi
pes e princezas aIlemãs Stephan,
Gaorg Moritz e Max Alex de
Schaumburg·Lippe,que seacham
em viagem de l'€creio e visita
rão os Estados de S. Paulo, Pa
ranã. S. Catharina e Rio O:-an'
de do Sul.

ENFRAQUECEU-SE? •
.

� inda- tem to•••, ilOr na.
cost.. • no peito?

Ue. o poeler••• tonl••

VIBHO CBB080!DO
.. ,...,........

J�II slloa..
-

Ela,,.... _ ..
'asse ......
cal"'- .

TOIID· SGIIÜII
DOSPUUIIIS

Elixir Tapajós
medicamtnto vegetal, preparado
com a .SALSA INDIOENA., plan.
ta usada pelos Indios da Tribu Ta.
paj6s, de acÇio 100 vezes mais e

nergica do que qualquer outro
depurativo .

INFALIVEL NA CURA DO
RHEUMATISMO e IMPURE.

ZAS DO SANGUE
E contra Ulceras de 8aurú, Feridas
antigas, Ulceras Malignas, etc., use

e nio sofra mais

TAPAJÓS LIQUIDO
.

. (US6 exte.. rno)
o Laboratorio garante a cara•. - Unico .Agente no Sul do

�. RQMANOWSKI - Florianopolis
Brasil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Art. 4.
Para ser admittldo como soclo da Sociedade

----------------------- sarío gozar de boa reputação. .

, Art. 5.
Pederão ser socios pessoas de

tenham completado 18 annas.
- '

\

PARANA �

�m_m_m �""""1 Art. IS.
lei ilI'iJ,,�)QC SIo orglos da Sociedade: a) Directoria; b) Assemblea ReconheQo serem verdadeiras as firmas� supr�, de Mál'�

• IIIIII!I .:x'IIIIÍ' IIII!III 1! oeral§. 1. _ A directoria compõe 8e de: tinho Atbanasio, Emilio Kannenberg e Martim finta Junior,
,_

pOl'" ter deUss pleno conhecim'ento, do que do'Q., fé e ass}gv.o1. Presidente
em publtco e raso.:2. Vice·dito

,

3. l. Secretario
.

Hansa, 24 de Outubro de 1938.
4. 2. Secretario Em testo. da verdade .

5. 1. Thesoureiro O tabelliAo6. 2. àito
7. Conselho Fiscal, composto porS pessoas WALDEMAR LU�.

---------------

:.��II��I��11 :

; João Emmend'örfer Y.,

-y--

Cálculo de qualquer
estrutura em' con
creto

.

armado -

e ferró

Plan ta, execução, fis
calização e- direção
de obras.
Aparelhamento com

pleto para constru
.çães dê pontes em

concreto, armado.

Omar; Carneiro Rjbeiro
.

Engenbeiro, Civií

PALACIO DA CAIXA ECONOMICA

1.
'

Andar 'Apârtamento_ n, 11

Caixa Postal, 784.

CURITYBA �

-:-

POMÂDA" . M I NANCORA
..........�-- ....

E' a pomada ideal!
Cura TODAS .AS

FERIDAS, tanto 'hu,
manas como de ani
mais.
NUNCA EXISTIU

IGUAL II!
A förmácia Cruz,

de Avaré, (S. Paulo),
curou com a "MINAN
CORA" úlceras que
nem o 914 conseguiu
curar I

Dna. C rolioa Palbares, de .Toin.viJe, curou, com
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm hlivid') centenab de curab semelhantes I ! !

Adottida em muitos hospitaes, cafas de saude
e clinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: A vp.rdadeira "POMADA
MINANCüRA" nunca existiu a nAo ser em sua@ lati
nhas origiOtiÍS com o emblem9. simbólico 8cima. Re
cusem imitBQõesl Exijam 8 verdadeira MINANCORA

em Bua latinha origineil!
REPAR:'M BEM AO COMPRAR!

E' um produto d08 Laboratórios "MINANCORA"
de JOINVILE.

Estatlltos da
Socie�a�e �o Pre�io �aEscola �e Pe�ra �e Amolar-Alto

Capilulo I. Art. 16

NOME, SE'DE E FIM DA SOCIEDADE A Assemblea Ger!ll eomnõe-se de todos os soclos.

t Art. 17
.

A .SocIedade do Predtor d; Escola de Pedra de Amo- O mandato da Directoria é de um anuo,

lar-Alto», com séde á Estrada Pedra d'Amolar'Alto, no dís- Art. 18.
tricto de Hansa, municipio de Jaraguá, Estado de Santa Ca. Compete á Directoria: Ao Presidente. Convoca' todas
tharfna, Braaíl, fundada em 25 de janeiro de 1925, pelos srs. as sessões e presídtlas e representar a sociedade em to
Cerlos Millnitz Sen., Germano 'Wehrmeister, Hermilino Atha- dos os assnmptos. Ao primeiro secretario. Redigir as actas
nazio, Martin Finta Jor. e Germano Marquardt Sen., sob o das sessões, escripturar 08 livros dos soctos, ter a seu car
nome de «Sociedade do Predlo da Escola Pedra ,d'Amolar go todo o expediente da Sociedade' e a guarda dos livros
Alto», tem pot: fim por á disposição da escola municipal da e demals documentos da sociedade. Ao primeiro thesou

. mesma estrada 00 prédio e o terreno que nossue, situados reiro. Receber e ter sob a sua guarda os dinheiros da so-
á mesma estrada, "cndo o dito terreno a area de dez mil oíedade bem como todos os ha veres da mesma, enviar se-
metros quadrados. . mestralinente ao Secretario uma lista das despeses que to-

. Art,' 2 ram pagas, para as devidas annott:çõe� no respeetívo livro;
Os bens da sociedade serão utilisados pela Escola Mu· pagar despezas autorizadas pelo presidente, CUJOS doeu-

nicipal índependents de qualquer pagamento. mentos devem tl'ßzer o «pague-se. do mesmo; dar seien-
� .0 Art. 3 cia a Directoria de tudo. o que oecorrer nos �egocios. a

o, bens da soeíedade serão conservados, melhorados seu cargo a do estado Imanca.iro da sociedade, prestar
e emplíados com angariações e' festas promovidas pela

contas annualmente á Dlrectorla, apresent.ando á mesma

mesma sociedade e c t Ib i
-

d i um balanço geral da receita e despeza, aäm de quê o Pre-
, , om as con r u çoes 08 seus soe os, sidente possa Incluí-lo em seu relatorto ; manter um livro

Capitulo II. de Receita e Despeza, esorlpturado com esseío e clareza.

ADMISSÃO DOS SOCIOS - Art. J8
Compete aos 2. Secretario, 2. Thesoureiro, bem como

80 Vice-Presidente substítuír sens antepostos em seus im-
é neces- pedtmentos. "

. Art. 19
Ao conselho fiscal compete: Assistir todas as reuníões

ambos 08 sexos e que e assembleas : verificar as contas pagas e as errecadações
bem: como o livro de receita e despeza ; dar parecer eobre
qualquer .negocto referente á sociedade; a,slgnar OB balau
eetes semestraes e o balanço annual depois de eonvenlea
temente verificàdos.�

Capitulo III.
DA ADMISSÃO DOS SOCIOS E EXCLUSÃO

Capitulo 6.

Das reuniões da Directoria.
Art. 20

As reuniões da Directoria serão ordinaria8
,. � extra-

ordinarias. .

§ 1 - As reuniões ordínarlas .sedl0 semeeträes. e tem poe
tim tomat 88 contas ao thesoureíro e íneteulr-se quanto ao

andamento da Sociedade. § 2 - AS reuniões extra.ordlna
nas terão logar logar toda' vez que o reclamarem ,questGes
de caracter urgente.

rv Art. 21.
A Assembléa Geral Extraordinaria poderá ser convo

cada pelo presidente ou por um grupo de sncíos, no gozo
de seus direitos, nunca inferior a dez, e quando houver
motívos justificados.

Art. 22.,
As sessões da Sociedade poderão sómente deUbe,rar,.

com a presença de dois terços'dos socíos, no mínímo, E_m
'

caso de na primeira convocação, não eemparecerem o nu

mero dos socíos 8cima referidos, se farà segunda conv�·
caQäo; com oito dias de int9rvallo, na qual se delibera1rá
com qualquer numero de SOºiOB presente. '

_v

Capitulo 7.

Disposições Çleraes.
Art. 23.

'

I
Art. 11 , Esta sociedade não poderá ser dissolvida, em quan�o

Todos os Bocios quites t�m direito ao voto. 8 isso se. oponha tIm terQo de seús socios.

. Art. 12 Art. 24
, TodQS o� .socios tem dtr�ito, a um �6 voto, que sómen. Estes estatutoB são eusceptiTeis de reforma quando
te poderá Ber substabelecido'a outro soció, por procuraçlo necessario-�eja.
lavrada em notas de tabellião. '

Art. 25 .

.

,

Art. 13 . Em caso de dfssoluQão da. socfàdade, a Assembléa Ge-
Para memaro da Directoria poderá ser eleito pela ral decidirá sobre o destino que deverá dar ao acerv? social.

ABsembleá Oeral o soc10, que tiver completado 21 annos de , < -.. Art. 26 ' ,

idade e ter direito ao voto. Lidos e approvados estes estatutos em primeira e se-

Art. 14 gundR .di�C.�SBIo. fJerlo elles prOClamados velo presidente
, E' dever -de todos os SOCiOB collaborar para o progres·· lei fundamental 'da Sociedade d() Predio da Eseola de Pe.

so e des�envQlvimento da Sociedade, respeitar os seus esta. dra d'Amolar Alto. e publicados -na imprensa para .os Up.s
tutos, obedecer ás decisões da Directoria, respeitando os de diireto.
Regulamentos internos:' ,

Hansa, 24 de Out�bro de 1938., (,
Capitulo 5 Martinho AthaDasio, Presideôte

.

ORGÃOS DA SOCIEDADE EmHio Kannenberg� Thesoureiro l
Martim Finta Junior, Secretario.

Art. 6.
. As propostas para a admissão deverão ser apresentadAs à Directoria.

Art. 7, .

A admísssão de todos os socíos será feita pela Díree.
toria, com ß maioria de 2j3 de votos.

_ Art. 8.
A DIrectoria poderá recusar a aeceltação de um so.

cio sem obrigaçlo de allegar os motivos da recusa. o

Arl. 9.
O cancellamento da matricula de um socío poderá ser

procedida por falJecimento,. i-POf demis�ão voluntaria e porexclusão. .,} .- , -,'.. ,

' .

§ 1. - A exclusão 'ire um socío serd' determínada pe
la Directoria pelos .seguintes motivos: J)':quando o socío
apezar das notificações ,dO"t�e�s(}ureiro, at�6�a,r. se por maís
de tres meses no pagamento de suas' contrlbuíções : 2)
quando repetidas vezes; faVa� com, o devido respeito' aos
fins, estetutos e. regulapientqs da sooíedade: 3) quando pra.
ticar aot06 deshonestoB

.

dentro e fora aa sociedade.
. :'

Art. tO
Os sociös não re�põndeIIi súbsidiariamente pelos com

promissos d& sociedade.
Capitulo 4.

DIREITOS E DEVERES DOS SOCIOS

DEPOSITO DE MADEIRAS E TELHAS EM GERAL
Aos srs. constructores! - Material para construcçõesl
FORRO PAULISTA, typo Standard. largos e estreitqs.

-

TABOAS apparelhadas para paredes internas e: "externas, com macho. e femea, junta seca, ete.·c,
Taboas para soalho apparelhadas, maebo e' femea em qualquer espessura e ,largura.

}{ODA-PÉS. Mata juntas. e sarrafos para molduras e me·aeana, etc. etc. .

�

,t.,ÊL H A S F R A N C E Z AS, ETC .

- Material de primeira e preços vantajosos, sem eoncurrencia.

Deposito A Avenida Getulio Vargas, fundos-As offidnas graphicas do Jornal ·Correio do Povo. 1

,....
-

�
�

. ....:.;.;._";.;:.:� _., 'C'=
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Grandioso Proqrama Cinema Central
AGUARDEM

- - � cA mulher branca do Maharadja»
---

AMANHÃ - Domingo, dia 6 de Novembro - EM DUAS SESSÖES • Às 3,30 'da tarde (> 8,30 horas da noite! ! ! Domingo, - AMANHÃ:
1.

.

Um linda «Natural- nacional 2. «PI :QUtNJ . MOTIM I) Des. colorido 3. "UFA jornal- Novidades internacionaes 4. RICHARD TALMADOE em

r� �I:PO�TIt:� VItILOZ Pd
U muito gosado film policial da -Colurnbla>.

a

�.»�-(«<«-�»»�«�
Ginásio Parthenôn Paranaense

(Sob Inspeção federal permanente)
Diretor:

.

Dr. Luiz Anibal Oalaeror;
RUA COM. ARAUJO N. 176. fÓNE 1-1-9-2

Estão em pleno funcionamento as aulas
de admissão á te. série do curso Fundamental.
Nos mezes de, Dezembro e Janeiro as aulas deste
curso são GRATUITAS.

Mantem os Cursos: Pré-ginasial, ainasial
(fundamental) e o de Madureza.

Junto ao Ginásio funcionam a Faculdade de

I
'

Comércio e a Escola Remington Oficial do Pa-
,.a'1Já, com Internat» e Semi-Internato. P O R T A R I A N. 27

Curitíba - Paraná O Tenente Leônídas Cabral Herbster, Prefeito Munici-

�....,BBBE_,__� pai de Jaraguá, no uso de SU88 atribuições;
r:J!) CWl Designa o Secretario Municipal, sr. Renato Sans, para res

_----------------------- pon1er pelo expediente da Prefeitura, emquanto durar a ausen-

CVNICA ESPECIALISADA do cia do sr. Prefeito Municipal.
DR. �ENDES ARAUJO

Com longa pratica só na especialidade.
Chefe do Serviço de- doenças ano-rectaes e do Apparelho Digestivo da

.

Santa Casa de Curityba. .

HEMORRHOIDES sua cura radical garantida sern operação
e sem dôr. - Doenças ANO RECTAES (rectites . fistulas -

prolapso do recto· estreitamento fissuras polipos etc. etc.)
Diagnostico precoce do CANCER DO RECTO. Tratamento Concede aumento de vencimento aOI
direto das COUTESULCEROSAS. Colites e diarrheas rebeldes funceionarios municipais.'ESTOMAGO - INTESTINOS e FIOADO - Cura da PRISÃO DE VEN-
TftE HABITUAL exclusivamente por meio de regimen dietetico. - VA- O Tenente Leonidas Cabral Herbster, Prefeito Munici-
RIZES e ULCERAS da perna, sua cura radical garantida sem operação. pai de jaraguã, no uso de suas atribuições; e nos termos

CURITYBA - Avenida João Pessoa 68 da autoríaação do Decreto n. 586, de 18 do corrente, e
�=====================� Considerando que o Municipio tem o dever de remunerar

satisfatoriamente os seus funcionarias;
Considerando que os atuaes vencimentos são insuficientes Requerl'mentos despachadospara fazer frente ás exlgencias locaes do custo de vida;
Considerando que no orçamento do presente ano, apresen- Mês de Outubro - Dia 12"

rta um saldo na verba -Subsidio ao Prefeito Municipal·, suficien.t� 1.405 _ Henrique Kopmann - Requer licença construçio
para atender em parte as despezas decorrentes deste Decreto-Leí : um maosoléo na sepultura de seu filho Carlos Heíns. - Sim.

DECRETA: 1.410 - Francisco Modrock - Requer licença para 0010·
Art. 1. - Os vencimentos dos funccionarios municipais, a cação um letreiro na facha principal sua casa de negocio. • Sim.

contar de 1. de agosto proximo findo, passarão a ser os cons- Dia 14
tantes da tabela anexa.

.

.

1.407 - Walter Prochnow - Requer licença rara oonstru-
Art. 2. - Fica o poder executivo municipal, autorisado a çãö uma instalação sanítaria á rua dr. Abdon Baptista. - Co'

abrir um credito especial, para atender ás despezas decorrentes mo requer.
deste aumento.

. � -

.' 1.408 - Waldemar Doubrawa - Requer licença construo
�1iJ Hämorrhoiden garantiert radikale 'Hei-[;iiI1iJ Art. 3. - Este Decreto lei entrará em vigor na data de ção uma instalação sanitaria sua casa ã rua Bruestlein. Como

[!�. , Jung, �chmerzlose Be- [!� sua publicação, revogadas as disposições em contrario. requer.
.

�1iJ handlang ohne Operation. [;ii1iJ Prefeitura Mllniclpal de Jaraguá; 24 de outubro de 1938. 1.413 - Paulo Dressel - Requer licença constru�ão uma

�I=! ����:�IJ1�Ag��A���1D:n��EINGE�ß�WÜÊ�ÊN.Be-�I=! a.) LEONRIDASt Cs' HERBSTER �:b�rg:n:.arafoêoe=o f��t�e:.eurieA��yIi3:.t:�:iC�r����e�;ovi�e��
..... HEILUNG VON KOLIK und DIARRHOE durch direkte Be...... ena o ans. ciar o alinhamento. .

.

...,. handlung der Darmwege. - Behandlung von MAGENKRANK- ...... Alfredo Maser.
I D' 15L.:'I� .HEITEN nach modernsten Verfahren. - KRANKHEITEN DER !-:lU TABELA Ia

�1iJ LEBER. - Menrals 10jährige Praxis auf diesenSpezialgebieten.�1iJ Cargo
.

Vencimentos 1.412.-:- Otto Wag�er. - Requer licença de construção
1:!r1 DR MENDES ltlD ltllJ)O I:!!l Contador 500$000 para uma u�stalação sanítarta com 3 W. C .• sua cas� à rua dr.

�1iJ. �. [;ii1iJ Secretario 450$000
Abdon Baptista. - Como requer. de aecordo com a informação.

�!l CURITYBA Avenida loão Pessoa 6S[!!l ��Sb�\����I, t ��:���:� ������� 1.406 _ Leopolde Ger��a 20
Requer licença para cOllduzir

Agente de Es tatistica 330$000 agua para seu engenho, por baixo do leito da estrada Morro

Fiscal-ajudante 3�0.coo Jaraguá. - Como requer, assinando um termo de responsabiU·
Zelado" da Prêfeitura 230$000 dade.
Zelador do Cemiterio 180$000 / 1.409 - Germano Enke - Requer alfarll de «Habíte-ee>
Carcereiro 180$000 para sua casa ã rua Preso Epitacio Pessoa. - Como requer.
Intendente Distrital de Hansa 400$000 I

1.418 - Roberto Kinder - Consulta se acha-se sujeito ã
Auxiliar de Escrita 'de Hansa 250$000 licença para colocação de cartazes de bailes. - Sim. O reque-
Fiscal geral, 2. distrito 200$000 f reate está enquadrado perfeitamentê no item II. da tabela que

acompanhou o decreto-lei n. 32, isto E, 20$000 por ano.
Prefeitura Mllnlcipal de Jaraguá, 24 de outubro de 1938. Dia 21--jiiiiiiIiiV - ���-- x s.) LEÓNIDAS C. HERBSTER 1,416 .;_ ·Alfredo MarquarJt - Requer alvarã de cHabite'

A FACULBADE DE CIENCIAS ECONOMI. Renato sane, se» para sua casa ã rua Domingos R. da Nova. - Conceda-se
CAS DO PARANÀ E ACADEMIA PARANAENSE Alfredo Moser. .

o alvará de =Hablta-se».
DE COMERCIO representam, tIO Paraná, a mais

1.417 - Guilherme Gumz - Requer 'Vistoria da instalação
lidi d"

sanitaria. - Como requer.'
lima expressão o ensino tecnico-profissional. D E C R E TO. L e I N0. 37 . 1.419 - .10110 Schmidt - Requer Iícence construção um

I In.
staladas em predio próprio, a rua Candido maosoléo na sepultura de sua falecida esposa Oertrudes Winter

Lopes 266 em Curitíba - Paraná, Abre crédito especial. Schmidt. - Como requer.

• Mantem os seguintes cursos: O ,Tenente Leênldas Cabral �erb8ter, Prefeito Munici-
. . Dia 22

Propedeutico _ Perito contador _ Superior d� paI de laraguá, no uso de suas atrIbUições; e tendo em vista 1.420 - Antonio Leitholdt - Requer Iicl:nça de constru-
rll administn,'qrão e finanras . Da!ilol7ra-Piá. Esten6.l7ral";/f. � autorlsaçllo constante �o Dec"eto Estadual n..586, de 18 ção uma instalação sanilaria sua casa á rua dr. Abdon Baptista.
I� 1(' 1(' 5' ':I' 5' ':I"'" ao corrente e Decreto.lel munioipal n. 86, de hOle datado: Como requer.
11:----- X--"i!!!i!!EiiiiiiiiiiW�&iiiiiiiiiiiiiiiiõ;' DECRETA:

r
-------X==X======== !iiii!!� Art. Unico. - Fica aberto o crédito especial de 3:750$000,

o G
00

t" G I h -t ai para atender áS despezas com o aumento dos vencimentos ao
� o" uns 1ge. e egen el

III
funcionalismo Municipal, correndo 2:650$Qoo por conta do sal-

•x
'" Zu verkaufen:

.

. II do verificado nos subsidios do Prefeito e 1:100$000 por conta

-ai 1 Auto «ÇHEVROLET1> 4 cyl. 2:900$000 III
� !� 10 Caminhãosinho «CHEVROLET» 4 cyl. 1:800$000 ��WMI 1 Caminhãosinho c FORD» 900$000 II

•
LOTHAR SONNENHOHL. �-.=-""....,-�--- -iiiii!!!!!!EXi!!!iiii!X-----:!!!!!!!!!JC

o

-

Negocio de· eeeastãe
VENDE-SE

1 Auto «Chevrolets de 4 cyl. por 2:900$000
1 Caminhãosinho <Chevrolet> de 4 cyl. por 1 :800$000
I Caminhãosinho "Ford» por 900$000

.

Tratar com LOTHARIO SONNENHOHL.

IiImx:::::ac::xc::n::::»lOIC*=*ICJIClIxC:::XlOllCOCllc:llrC*C.::...::;:""::>iCXlII

Palace Hótel �
.

de M A R TIN S J A R U O'A O
D Rua Barão do kio Branco N. 62 O

; O TODOS OS QUARTOS E'. APPARTAMENTOS O
COM A0UA CORRENTE, QUENTE E FRIA.

ELEVADOR. FRIOORIFICO,
CaSINHA DE la. ORDEM .

Salas de amostras para os Snrs. Via;antes.
AUTOMOVEl NA ESTACA0.

C (J R I,T.Y B_ A�..,.. �RANA_'_---

•

Prefeitura Municipal de laraguá
P o R T A R I A N. 25 I do excesso da arr.ccadação d� _

exercicio verif!cado no distrito de

O Tenente Leonidas Cabral Herbster,
' Prefeito Municipal Hansa j revogadas as disposições em contrario.

de [araguã, no uso de suas atribuições;. Prefeitura Municipal de Jsraguá, 24 de outubro de 1938.

Designa o Auxiliar Teenico desta Prefeitura, sr. João Bai- a.) LEONIDAS C. HERBSTER.
Ioni, para sup-rintender todos os serviços que se relacionem Renato S8ns
com Obras Publicas.

o Cumpra-se. Alfredo Moser.
Prefeitura Muniéipal de'[araguá, 13 dt1 outubro de 1938.

o aa.] LEONIDAS C. HERBSTER
RETlflCAÇÂO ORCAMENTARIA

-Exercicio de 1938-

RECEITA
Previsão anterior (Decreto-lei Ii. 33 de. 29·9·38)

DESPEZA
Previsão anterior (Decreto lei n. 33 de 29-9·38)

Decreto lei n. 37 de 24·10·88

Credito especial de 3i750$000, para atender ás des·
pezas com o aumento dos vencimentos do funcio
nalismo Municipal. correndo 2:650$000 por conta
do saldo verificado na verba cSubsidios ao Prefeito»
e por conta do excesso de arrecadação verificado
no oorrente exercício, no distrito de Hansa, a quan-
tia de •. I: 100$000

346:232$710

821:632$710

345:132$710

Comunique-se.
Prefeitura Municipal de 'araguá, 26 de outubro de 1938.

sa) LEONiDAS C. HERBSTER

D E C R E TO' L E I N. 36

Prefeitura Municipal .de jaraguä, 24 de outubro de 1938.
aa.) LEONIDAS C. HERBSTER

Renato Sans
Alfredo Moser.

Dia 26
1.414 - José Binder - Requer alvará de cHabite, se. pa·

ra sua casa. - Como requer.
Prefeitura Municipal de Jaraguá, 27 de Outubro de 1938•

. RENATO SANS� Secretario Municipal.

ARTIGOS MOCERNOS D�S MELHORES FABRICAS DO RIO E CURITYBA.
arande sortimento em bolsas e malas.

Schuh- und Lederwaren -
Herren-, Damen· und Kinder-Schuhe in a"en Preislagen aus den besten Fabriken von' Rio u· Curityba.

OROSSE AUSWAHL IN ARBEITS-SCHUHEN.
Billige Koffer und Oatrientaschen stets ,neu auf Lager,

SATTLEREI UND POLSTEREI. Pr'edrich Vierheller.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chronica da Semana
Jornal Independente

e Noticioso

•

orreloPor Ma1'cel d'Âubry .A semana da aza... NAo u.
vemos por aqui nada que lemo
brasse esses sete dias eonea- !lcar com o seu nome. Ouar

�Il'adoà aos que voam com a- de-o, Esconda.o com o mesmo Redacção e Officinas:
O

zas feitas com filamentos dí- requinte de reserva com que
O Avenida Oetulio Vargas n

verso&,�e sedas proprlas, ou você esconde a sua Idade,
c:a:*<:>cor=u:::lIlClllOOOIc«:::I1 Jaraguá Sabbado. 6 de Novembro de 1938 - S. Catharina 4a• palina

pequenas laminai quast' pro- Quantos nomes 'absurdos x
�-.---------.-------I----------...

va de bola. por ahi aföra 1 Mas todos, por
Nossa vtaçAo é menos ar- via de praxe, pertenceram 8

rtseada. Dispensa os reoursosl
um santo ou s8nta de qual

da soiencia; faz se quando é quer recanto da terra..: E quan
possivei, com bom ou mau do não pertenceram vae.so

tempo. A's vezes até entre dizendo...
*

quatro paredes... '" •

No Rio a csemana- custou E a nota triste da semana ...

algumas vidas... O rói dos ab- Depois do dia de todolos

negados é longo e está ainda santos vem o dia .de todos os

longe do lim. O sonho de Iea- mortos... A lembrança dos

ro continua Illunlndo a alma que Sé foram, fazendo chorar

do homem fazendo com que 8 saudade dos que ficaram.

elle allme�te a ancla de tu- Quem não tem o seu morto,
glr, - pelo espaço -, do e-

- o pae, a mãe, o trmAo, aiterno labyrintho de maguas esposa... E todos vão para lá:

e desenganos gue é, a, terra. hote uns. outros amanhã.
E o engenho hlUliali'o, "inspl· Este anuo tivemos um dia

rado em Iearo, creou azas... de sol. foimelbor assim, Pou.

para tentar a escalada do Im. de- se arranjar muitas flores ...
passiveI.

$ Rosas, cravos, Jasmins, mar'

'" garldas, - muito abertas e

Todos Ol'> *8a�tos... Cabem muito frescas, - enfeitando

n'um dia só os recursos bea a morte.
.

tUicos de todos, .. como na 00' QlÍé absurdo... - não achas

sínha de Caná as centenas e tu, leitor? Enfeitar fimorte 1...

centenas de peixes e os bar O montinho de - terra fria e

rtslotes de vinho. inaprovettavel, ;e a crus, -

VOCê, leitora linda, que no- seja de marmore ou de ma

me tem? Talvez você Dilo deira.
m'o queira dizer... As mulhe- ---B�.-d-.-.-a-.--res nem sempre gostam de I
dizer o nome e a idadt', fsta De ordem ..do snr. Coletor,
principalmente. Aliás, serta faço 'publioo que .dueante o

índtscreçao índagae a quantos corrente mez de Novembro,
dias abrío aquella roza, cor arrecada-se nesta Coletoria,
de ouro velho, que eu vejo o imposto TERRITORIAL re

d�aqul no jardim da mJnba laUvo ao 2. semestre do vi.
visinha de rua.

..,

gente exercíoio.
. O dia ... é de todos os san· Os que nlo pagarem no

t08. Vooê, minha amiga, pode praso acima, poderão satisfa'
zer seus pagamentos durante
o mez de Dezembro com a

----------------.--------

multa de 20 por oento, findo
o qual 8erá extrahida a com

petente .oerUdio de devida
para 8 cobraDça executiva.

Coletoria Eatadoal de Jara'
guá, 1 de Novem�ro de 1938,

.

O Escl'ivAo
HELEODORO BORGES.

-

Desejando um. cha$
péo que reuna qua'

.

lidade, elegancia e

distinção! .

.

.

EXIJA sempre um

EUXIR DE N06DEIRA
'Empregado com IUeceSIO em tod..

u mölestlall. prov�eßtel da Sfpbllla
• Jmpiirezaa do .an�.1

Os chapéos CURY
sio conhecidos co

rno os melhores
porque sio ()S me

lhores conhecidos.

S6 na CASA

MAV &
fISCHER

"'." "."111 1" "."
1Irr...A Il.. AI trr.. � 1 � .. I trr.. �

Dr. Placido

LJordadeiramenfe
inofensivo

BANCO DO BRASIL
Dados do balanço de 30.9.1938

Capilal e reservas . • . . . . . 382.549:3298100
Leiras dese. e eIPFtsli.DS el c/cDrrente 3.828.982:3168201
DePDsilDS . 4.021.385:634$400

o Banco do Brasil, agencia de Joinville. está operando fran·
cámente em descontos d" Duplicatas âe facturas, Letras de
cambio, Notas promissarias e Fl'f!tprestimos em conta eor

rente sob caução, a tax.... modicas e a prazosrazoaveis. Faz em

prestimos á Agticultores e Industriaes aos prazos de 1,2 e 5 annos.

Está pagando actualmente as seguintes taxas e depositos:
DEPOSITOS POPULARES - Limite de 10:000$000 • • • 40/0

Deposito inicial Rs. l00$OCO, no minimo. Depositol
subsequentes minimos de 50$000. Retiradas minimas
Rs. 20t000. Não rendem juros os saldos inferiores a

5\:$000 e a importancia que exceder do limite ;e as

contas eneerradas antes de 60 dias
Nota i'fitportante. - Os cheque s desta conta

não estão sujeitos ao sello.
DEPOSITaS LIMITADOS - Lirvite de Rs. 50:000$000 • . 3'/.

Deposito inicial Rs. 200$\)()!). Depositos subsequentes
minimos de Rs, 100$000. Retiradasmlnimas Rs 50$000,
Demais condíeções identicas aos Depositos Populares.
Cheques sellados.

o

DEPOSITOS COM JUROS - (Sem limite) . . .••. 2'/.
Deposito inicial Rs. 1:000$000. Retiradas livres. Não
rendem juros os ealdos inferiores a· Rs. 1:000$000
nem as contas liquidadas antes de decorridos 60 dias,
da data da abertura da conta.

DEPOSITaS DE AVISO PREVIa .

Mediante aviso previo de 30 dias
" " "_ 60 dias
" " ,,' 90 dias

DEPOSITaS A PRAZO FIXO
De 6 mezes • • , . • . • • • 4'/.
De 12 mezes • • • • • • • • 5'/.
D� 12 mezes com renda mensal 4.5'/.
De 6 mezes com renda mensal 3,S·/.

DEPOSITaS Banearios 1'/.
O Banco do Brasil faz todas as operaçOes bancariaa, des

contos,emprestimoB em conta corrente garantida, cobranças, trans·
ferencias, de_fundos, custodia de titulos e valores, etc.

Tem agencia em tod'lS as capiteas e cidades mais impor
tantes do paiz e·correspondentes nas demais cidade.. Mantem
correspondentes em tedos os paizes do mundo.

• • 3,50/0
.• 4'/.
• 4.5'/.

:HlEMITOGEI 80' DlfHOMMELj·
fLG.�.,;6;&ttt �r-êx �j>éI.Ni2[�� ..�.;_...,..,�,

o ovo
PET R O LIN A MINANCORA

O Tonico capilar por exoelencía I
.

Desuna-ee a manter uma higiene perfeita do
couro cabeludo e embelesamento d08 cabelos.

Evita a QUE'DA DOS CABEI...OS e destroi a
CASPA, por maís rebelde que seja. E' um remedio
eoberano contra toda e quulquér

AFECÇÃO DO COURO CABELUDO,

Em todss 8S Farmacias, Drogarias e Perfumarias.

Joinville
Produto dos LABORATORlOS ,"MINANCORA"

S. Catdrtns.

Q

Comesliveis frios

·l\telll�.�.
PARTECIPO A MINHA ·DISTINTA FRfOUEZIA

QUE JA' INICIEI, A PARTIR DE .'

1 de Novembro até 31 :de Dezembro
PROCEDEREI A UMA

�

GRANDE . LI UIDA In
Todo o meu grande e sortido Stock de Fazendas será

vendido por preços que silo verdadfliro 8ssombro, pelo cus-
. to e abaixo do custo. .

ré

Boa oportunidede para fazerem as suaa compras de
Natal pois, com pouco dinheiro se. fará grandes compraI,
durante 55 dias, na C8sa commercial de

Waller Müllel'!

Do sr.' José Albus, esforçado
proprietärio <io afreguezado Bàr
Catharinensf•. recebemos e Jlgra
detemos a gentilfZa da .offerta
de optimos c�mêstiveis frios, Ie.·
tio em conserva,mortadela, pre
sunto, Iinguiçà, geléa, linguiça
de. sangue. etc.
Communica'nos tambem o sr.

José Albus que tem -, venda
OB referidos comestiveis, poden
do ser procurados todos os
dias e tambem nos feriados.

.0 "CONTRATOSSE"
r DE EFEITO SENSACIONALI
N.. t..... ,.b.ldo c trel

,.eI,••, n••.1N.nchlt•• ehronle••,
IIIlp••, roquldh., ••••rro. .....
�In.o.,.dor.. n. p.lto ., u.,
co...., In.omlll.. • fr.qu... .._
'.', 1.lt. d. .petlte. febre, •
CONTRATOUI •• '....cff...
••I.t., h.rol••, ti.. nlo f.lhe.

O lIlustrado clinico da cidade de Herval Sr. Dr. Ramon Xamuset,
depois de tel·o usado em sua vasta cliniclI, diz:
Attesto que prescrevo em minha clinica o PEITORAL DE ANOlcb

PELOTENSE, ,ft)rmula do phannaceutico Domingol da Silva Pinto, prepara·
do no acreditado laboratotio da pharmacia C. Siqueira, conseguindo sempre
magnificos resultados nu molestias do aparelho respiraiorio. Não receio em l�; Diarias a partir de 14$000
aconselhal·o const<mtemente, por ser um excellente balsamico e sedativo nas , �

nas multiplas formas de tosse e poder ser preferido a outros preparados
. c. inclusive banhos quentes.

congeneres, por ser inalteravel e verdadeiramente inoffensivo.
.

tIerval - Dr. Ramon Xamuzet.
Ao comprador, fazer com que seja o PELOTENSE,pois ha outros xaro. Amplas salas de amos-

pes de angico etc. ���������t4�����!����!t;;;;;;:;::.í!Confirmo e!>tes attestados. Dr. E. L. Ferreira de Araujo
. tras para os srs. viajantes,

(Firma reconhecida) .

Deposito: Lab�;;'��i�peil��ald:Ân�ie�p:�I��s�9�elotaS-ftiOG.dOSUI. End. Tel. OLORIA - Caixa Postal, 134 Fone, 1320 - Praça 15 de Novembro

Van de· S 6 e m tod a p a r t e FLORIANOPOllS San� Catarina

, '

,
'';

/

.Estrada Nova - .Esquina ISranclsco de Paula·
----�--------------------

6entll P. C.
ITÀPOCUSINHO

O club esportivo 8cima por
este meio convida o publico
para o baile que levará a ef•
feito Ino dia 19 do 'cortente,
á Doite, no sallo RamthuD.
bem como para 8ssistir a

(An tigo Laporta) Inaugufsçllo de sua praça de

�:::: '

i esporteJi, no domingo,�rdla 20
O mais majestoso edificio � do corrente. .

da Capital .. e o unico no "
Hermlnio Berioll

Estado que possue ele- . Secretario.
vador é telefones em

todos os quartos. Pharmacia de Plantão

12 confortaveis aparta. [A!!,a�n,:! dia 6. estart! de
mentos luxllo'3amente ptanzao u .. harmacta Central.

.

mobiliados, 80 quartos
e 18 banheiros.

.Escola Fco. de Paula"'·
Convite

Temos a honra de· convidar
o pUQliço em geral para as@is
tir ao �cto piedoso, , santa
missa que s�rá celebrada ama·

nhã, domingo. ás 7.30 horas,
na matriz de Jaraguá. em inten
ção ás· alD!as de purgatorio.

. francisco d: Paula, 5 de No
vembro de 1938.
OS ALUMNOS DA ESCOLA
FRAN�ISCO DE �AULA"

AUençAo
Aviso aos meus devedores

porem em :dia seus debito.
(prestações) dentr.o ldo prazo
de 8 dias, que do contrado
agirei de aecordo com OB

contraotos.
-

Malra, 3 de Nov. de 1988.
loão Machado.

Nos feridas,
mesmo de mão caro·

'lIIi'!-4-+�"""'4 cter, eczemas, espio
H-!�.I'GJS4 nhas, e na hygiene

.... intima do's senhoras J

- (contra corrimentos
flores brancas, etc',) .

J

GYSA
, sento rcmedlo

DIstr, DROGARIA
.

SUl AMERI(ANA

l81110 de S, francIscu . Rio
PRO CORREIO 8$000

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de WETZEL Bt elÄ. - JOINVILLE (Marca registrada)

NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!

s��p.� tROfA!
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


